ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

Проф. Tатяна Червенякова,1
д-р Димитър Страшимиров,1
доц. Красимир Антонов,2
д-р Виолета Лилянова,1
проф. Захарий Кръстев2
1
2

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, София
МБАЛ „Св. Ив. Рилски“, София

Влияние на генотипа на HBV
върху клиничното протичане, изхода
и прогнозата при остра HBV-инфекция
Резюме
Oòíîøåíèåòî íà ãåíîòèïîâåòå íà HBV êúì òåæåñòòà
è èçõîäà íà îñòðèÿ âèðóñåí õåïàòèò Â âñå îùå îñòàâà íåïúëíî èçÿñíåíî. Êëèíè÷íàòà èçÿâà íà òîâà îñòðî âúçïàëèòåëíî çàáîëÿâàíå íà ÷åðíèÿ äðîá âàðèðà â øèðîêè ãðàíèöè –
îò àñèìïòîìàòè÷íè, àíèêòåðè÷íè ôîðìè äî ôóëìèíàíòíè
õåïàòèòè ñ ðàçâèòèå íà îñòðà ÷åðíîäðîáíà íåäîñòàòú÷íîñò. Íèå èçñëåäâàõìå îñåìòå îñíîâíè ãåíîòèïà íà HBV
ïðè 23 ïàöèåíòè ñ îñòúð âèðóñåí õåïàòèò Â ïîñðåäñòâîì
INNO LiPA HBV DNA Genotyping assay. Øåñòíàäåñåò îò èçñëåäâàíèòå áîëíè ñà ñ ãåíîòèï D (70%), äâàìà ñ ãåíîòèï À
(9%), à ïðè ïåòèìà – èíôåêöèÿ ñ ïîâå÷å îò åäèí ãåíîòèï (3 ñ
ãåíîòèïîâå D è E, 1 ñ ãåíîòèïîâå D è F è 1 – ñ D è A). Îñíîâíàòà ÷àñò îò ïàöèåíòèòå, èíôåêòèðàíè ñàìî ñ ãåíîòèï
D, îçäðàâÿõà ñ íåãàòèâèðàíå íà HBsAg, à òðèìà îñòàíàõà
õðîíè÷íè íîñèòåëè (19%). Åäèí îò ïàöèåíòèòå, èíôåêòèðàí
ñ ãåíîòèï À, îçäðàâÿ, à åäèí îñòàíà õðîíè÷åí íîñèòåë. Äâàìà îò ïàöèåíòèòå ñ ãåíîòèïîâå D è E îçäðàâÿâõà, à åäèí
îñòàíà õðîíè÷åí íîñèòåë. Ïàöèåíòúò ñ ãåíîòèïîâå D è A
îñòàíà õðîíè÷åí íîñèòåë, à ïðè ïàöèåíòà ñ ãåíîòèïîâå D
è F ñå ðàçâè îñòðà ÷åðíîäðîáíà íåäîñòàòú÷íîñò, ïîñëåäâàíà îò exitus letalis. Îáîáùåíî ìîæå äà ñå ïðèåìå, ÷å ïðè
áúëãàðñêèòå ïàöèåíòè ñ îñòúð âèðóñåí õåïàòèò Â ïðåäîìèíèðà èíôåêòèðàíåòî ñ HBV ãåíîòèï D (îò 70% äî 91%),
êàòî ñå íàáëþäàâàò âñè÷êè êëèíè÷íè ôîðìè íà ïðîòè÷àíå
íà èíôåêöèÿòà. Ìàëúê ïðîöåíò îò áîëíèòå îñòàâàò õðîíè÷íè íîñèòåëè íà HBV. Èíôåêòèðàíè ñ íÿêîëêî HBV-ãåíîòèïà ïî-÷åñòî õðîíèôèöèðàò â ñðàâíåíèå ñ òåçè, èíôåêòèðàíè ñàìî ñ åäèí ãåíîòèï. Åäíîâðåìåííàòà èíôåêöèÿ ñ
íÿêîëêî HBV-ãåíîòèïà ñå íàáëþäàâà â ñëó÷àèòå ñ ôóëìèíàíòåí õåïàòèò. Îòêðèò îñòàâà âúïðîñúò èíôåêòèðàíåòî ñ
êîÿ êîìáèíàöèÿ îò HBV-ãåíîòèïîâå êðèå ïî-ñåðèîçíè ðèñêîâå îò ôóëìèíàíòíî ïðîòè÷àíå.
Ключови думи: HBV, ãåíîòèïîâå, îçäðàâÿâàíå, ôóëìèíàíòåí õåïàòèò, õðîíèôèêàöèÿ.
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Abstract
The influence of the genotypes of HBV on the severity
and outcome of acute HBV infection still remains not clearly
understood. The clinical course of this acute inflammatory
process of the liver varies in quite a wide range – from
asymptomatic, anicteric forms to fulminant hepatitis with
development of acute liver failure. Our examination included
the 8 genotypes of HBV in 23 patients with acute hepatitis B
using INNO LiPA HBV DNA Genotyping assay. Sixteen of the
examined patients had genotype D (70%), two – genotype A
(9%) and 5 had infection with more than one genotype (3 had
mixed infection with genotypes D and E, 1 – D and F, 1 – D and
A). The main part of the patients, infected with genotype D
of the virus recovered with negativation of the HBsAg ant 3
remained chronic carriers. One of the patients with genotype
A recovered and one remained chronic carrier. The patient
with mixed genotype D and A infection remained chronic
carrier and the patient with genotypes D and F developed
acute liver failure with exitus letalis. In general it could be
assumed, that infection with HBV genotype D predominates
among Bulgarian patients (70 to 91%) and all clinical forms of
the course of the infection could be observed in such cases.
Patients, infected with mixed genotypes more often develop
chronic infection in comparison with these, infected with
one genotype only. Mixed infection with two genotypes was
observed in cases of fulminant hepatitis. Which combination
of HBV genotypes carries more – serious risk of development of fulminant infection remains unclear.
Key words: HBV, genotypes, recovery, fulminant hepatitis, chronification.
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Въведение

Хепатитният В вирус е един от основните причинители на остър и хроничен вирусен хепатит по света.2
Острата инфекция може да бъде иктерична или аниктерична, субклинична или инапарентна, като при около 90%
от пациентите завършва с оздравяване с негативиране
на HBsAg и появата на анти-HBs антитела. Фулминантен хепатит с прогресия към остра чернодробна недостатъчност се среща в 0.1 до 0.5 % от случаите, но
леталитетът е висок, повече от 50%.22
Kлиничното протичане и естественият ход на HBVинфекцията се определят от фактори, свързани с гостоприемника и с вируса.20
От основно значение за съществуването на HBVинфекцията е способността на този вирус да мутира,
избягвайки имунните защитни механизми на гостоприемника, свързани основно с грешки, които допуска ензимът обратна транскриптаза при сложния процес на
репликация на вируса.3, 4, 5, 6, 7 В резултат на тези процеси възниква генетично разнообразие на HBV. Oформят
се различни генотипове на вируса: A, B, C, D, E, F, G и
H.3, 6, 8. Те се различават по генетичната последователност на региона preS/S от вирусния геном.2, 9, 17
Връзката между генотиповете, тежестта и изхода
на заболяването при остър хепатит В продължава да се
дискутира активно в последните години. Много автори
твърдят, че генотиповете имат отношение към клиничното протичане на острта HBV-инфекция.13, 25 Други
са на противоположното мнение – HBV-генотиповете
отразяват само географското разпространение на
HBV-инфекцията.8, 9
При японски пациенти с фулминантен хепатит почесто се наблюдавани HBV-генотипoве B (субтип Bj) и
C (субтип Се), докато при пациенти с остър самоограничаващ се хепатит В по-често се среща генотип А.
При този генотип обаче е възможна и хронификация на
заболяването, каквото се среща при пациенти с генотип В субтип Bа.23
Изучавано е и взаимодействието между HBV-генотиповете при остра инфекция с няколко генотипа едновременно.28 Изследванията показват, че е възможно
възникването на различни рекомбинантни варианти
между генотиповете прекор и кор – промоторни варианти, preS1/S2 делеционни варианти, дори промяна на
генотипа от един в друг.24
Преобладаващият генотип при изследвания при египетски деца с остра HBV-инфекция е бил B, а при пациенти с хроничен хепатит – D.23
Целта на нашето проучване е да определим генотипа на HBV при български пациенти с остър вирусен
хепатит В и да оценим връзката на генотипа с клиничната форма и изхода от заболяването.

Материали и методи
Бяха проследени 23 пациенти с остър вирусен хепатит В (ОВХ В), хоспитализирани в Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни
болести „Проф. Ив. Киров”. Пациентите бяха на възраст
от 18 до 67 години. 12 от тях мъже и 11 – жени.
Диагнозата остър вирусен хепатит B бе поставена на базата на клинико-епидемиологични данни и е потвърдена от наличието на положителни анти-HBc IgM.
Изключени бяха ко-инфекции с HAV, HCV, HIV (П. Теохаров,
НЦЗПБ, София).
Пациентите са проследени в динамика на контролни
прегледи – първи контролен преглед (1КП) – 30 ден, 2 контролен преглед – 90 ден (2КП) и 3 контролен преглед –
на 180 ден (3 КП) след изписването от стационара. На
клиничните прегледи се определяше клиничното състояние; биохимичните показатели; HBsAg; HBeAg при HBsAg(+) пациенти.
Генотип
Брой

D
16

A
2

D+E
3

D+A
1

D+F
1

Табл. 1. Генотипове при пациенти с остър вирусен хепатит В

Използвани са клинични и лабораторни критерии за
оценка на тежестта на острата HBV-инфекция.30, 31
Статистическият анализ е извършен посредством
SPSS 16.0; степен на достоверност 95%.
Форма

Брой пациенти n = 16

Лека

2

Среднотежка

9

Тежка

5

Табл. 2. Пациенти с HBV-генотип D

Резултати
Резултатите от изследването на генотиповете на
HBV при 23 пациенти с остър вирусен хепатит В са
отразени в табл. 1.
Пациентите с HBV-генотип D по време на постъпването в болницата имаха различни клинични форми на
протичане на остър хепатит: 5 – с тежка форма; 9 –
със средно тежка форма, и 2 – с лека форма (табл. 2).
Тринадесет от тези пациенти оздравяха – петте
пациенти с тежко протичане и осем от пациентите
със средно тежка форма на протичане. Трима пациенти
с генотип D останаха HBsAg(-) до 6 месец след дехоспитализацията (3 КП). Те бяха двамата пациента с лека и
един със средно тежка форма на протичане.
Пет пациенти с остър вирусен хепатит В имаха инфекция със смесен генотип.
Двама от пациентите с HBV-генотипове D и E негативираха HBsAg в рамките на 1 месец след изписване-
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Брой

25

1КП

2КП

3КП

HBsAg – 30 ден

HBsAg – 90 ден

HBsAg –180 ден

Общо

Отрицателни Положителни Отрицателни Положителни Отрицателни Положителни
Генотип

А

1

1

1

1

1

1

2

D

3

13

13

3

13

3

16

D+A

0

1

0

1

0

1

1

D+E

1

2

2

1

2

1

3

4

18

17

5

17

6

23*

Общо

Табл. 3. Наличие/отсъствие на HBsAg на 1КП, 2КП и 3КП; *един от пациентите е починал
Генотип

D

A

D+E

D+F

D+A

HBsAg (-)

13

1

2

-

-

Хронификация

3

1

1

Смърт

-

-

-

1

-

16

2

3

1

1

Общо

1

Табл. 4. Изход на острата HBV-инфекция при различните генотипове

то от стационара. При третия пациент с генотипове
D и E, който бе с аниктерична форма на остър вирусен
хепатит В, HBsAg остана положителен до 6 месец след
изписването.
Пациентката, инфектирана с HBV-генотипове D и F,
имаше фулминантно протичане на острия вирусен хепатит с развитие на остра чернодробна недостатъчност
и ex. letalis в рамките на 48 часа след хоспитализацията.
При пациента с HBV-генотипoве D и A заболяването
протече леко. Той беше HBsAg(+) на 1КП, 2КП и 3КП.
HBV-генотип А бе доказан при двама от пациентите.
При единия заболяването протече в лека, аниктерична
форма и персистиране на HBsAg до 3КП включително.
Вторият пациент имаше среднотежка форма на остър
хепатит с негативиране на HBsAg в рамките на 1КП.
Обобщено, HBsAg на контролните прегледи и изходът
на острата HBV инфекция при различните генотипове,
са представени на табл. 3 и 4.
Трима от пациентите, положителни за HBsAg на 2КП
и 3КП, са HBeAg(-): един с генотип D; един с HBV-генотип D и A; един с HBV-генотип D и E. Други трима пациенти, положителни за HBsAg са HBeAg(+) – 2 с генотип
D и един с генотип А.

Обсъждане
Установеният при това наше проучване основен генотип при остър вирусен хепатит В е D – при 16 пациенти (70%). Това са болни с лека, средно тежка и тежка
форма на протичане на заболяването. Острият вирусен
хепатит при основната част от тях завършва с оздравяване, тоест касае се за самоограничаваща се HBV-инфекция (13 души). Те негативират HBsAg в рамките на 1
до 3 месеца след дехоспитализацията. При трима пациНаука Инфектология/Паразитология 1/2010

енти с генотип D се наблюдава персистиране на HBsAg
на 6 месец след изписването. У нас З. Кръстев и сътр.
изследват генотиповете на HBV при 58 пациенти с хронична HBV-инфекция. Сред тях 49 (85%) са с генотип D и
9 (15%) са със смесен генотип.11 Генотип D е преобладаващият генотип на HBV в Източна Европа.10, 11 Често се
асоциира, но не задължително, с прекор вариант (HBeAg
негативен) и core-промоторни мутации. Тези случаи, по
данни на различни автори, могат да бъдат свързани с
по-тежко протичане на инфекцията.4, 18, 22
Генотип А се наблюдава само при двама от нашите
пациенти. И двамата са с епидемиологична анамнеза за
посещение на западноевропейски страни, където този
генотип е преобладаващ. При описаните досега в света случаи от този генотип са редки прекор и кор-промоторните мутации и те са HBeAg-позитивни лица.25, 26
Този генотип се асоциира по принцип с по-леко протичане и тенденция за протрахиране и хронифициране.25
5 пациенти са със смесен генотип. При тях присъства генотип D в комбинация с други генотипове (A, F, E).
Клиничното протичане на инфекцията е от фулминантно (при пациентка с генотипове D и F) до леко протичане със задържане на HBsAg на 6 месец след дехоспитализацията и последваща хронификация (един пациент
с D+A и един с D+E). Смесените генотипове остават
дискутабилни по отношение на възможността при тях
да се отчита по-често хронична HBV-инфекция. Малкият брой пациенти с фулминантен хепатит не позволява
да мислим, че тази клинична форма е свързана с определена комбинация от генотипове.
Всички изследвани пациенти, които са HBsAg(+)
след 3 месец след изписването (протрахирани форми)
са HBsAg(+) и на 6 месец. Това включва всички пациенти с леко протичаща инфекция. От нашите наблюдения основните фактори за хронификация на процеса са
аниктеричното протичане на инфекцията, задържане
на HBsAg повече от 3 месеца след дехоспитализацията,
особено при HBeAg-положителни пациенти.
Корелационният анализ между тежестта на протичане на инфекцията в три дискретни стойности (лека,
средно тежка и тежка) и хронификация в две дискретни стойности (да/не) спрямо генотипове (5 дискретни
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стойности) е посочен в табл. 5.
Стойностите на коефициента на Крамер между
тежест и генотип, хронификация и генотип са твърде
малки, за да може да се говори за взаимна обусловеност
(<0.7). Между тежест и хронификация има значителна
стойност на коефициента на Крамер (>0.5). Колкото
по-леко протича инфекцията, толкова по-голяма е тенденцията към протрахиране и впоследствие към хронифициране, а тежко протичащите инфекции са с тенденция към ранно изчистване на HBsAg и оздравяване.

Заключение
При българските пациенти с остър вирусен хепатит
В в България предоминира инфектирането с HBV-генотип
D (от 70 до 91%), като се наблюдават всички клинични
форми на протичане на инфекцията. Малък процент от
нашите болни стават хронични носители на HBV. Пациентите, инфектирани с няколко HBV-генотипа, по-често
хронифицират в сравнение с тези, инфектирани само с
един генотип. Едновременната инфекция с няколко HBV-
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